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 چکیده

خسارت عمده آن  در ایران است.ترین آفت مزارع یونجه مهم Hypera postica Gyllenhal، سرخرطومي برگ یونجه

و حشرات کامل  هاالرو تلفاتميزان  ،در این تحقيق .ستا چين اولدر ویژه ه ب ی گياههابا تغذیه از برگبه مرحله الروی مربوط 

 ترکيبي و گياهي شامل کشحشرهچند  با استفاده ازگياه های برگروی  خسارت و کاهشسرخرطومي برگ یونجه 

و  (®پروتئوس)تياکلوپرید+دلتامترین ، (®لوفوکسکارب )لوفنورون+فنوکسي، (®فيتپروکليملوفنورون+امامکتين بنزوات )

یک های خورده شده الروها و حشرات کامل و تعداد برگ تعدادارزیابي شد.  های توصيه شدهبا غلظت (®آزالنيمآزادیراختين )

فاکتوریل ها به صورت ونآزماین . مورد بررسي قرار گرفتروز پس از سمپاشي  15و  7، 3، 1سمپاشي )شاهد( و روزهای از روز قبل 

نتایج نشان داد . انجام گرفتشهرستان نقده نزدیکي در  139۶تکرار در بهار سال  چهارهای کامل تصادفي در بلوکدر قالب طرح 

لوفنورون +  هایکشحشرهپانزده روز پس از سمپاشي  داری داشت.مورد استفاده با شاهد اختالف معني هایکشحشره کارایيکه 

 رویکشندگي بيشتری  ،دیگر هایکشحشرهبه نسبت تلفات درصد  95با بيش از  وفنورونلکارب+فنوکسيو  امامکتين بنزوات

حشرات در بيشتری موجب مرگ و مير آزادیراختين و  لوفنورون+امامکتين بنزواتهمراه با  کارب+لوفنورونفنوکسيالروها داشتند. 

روز پس از سمپاشي، در تيمارهای  15درصد خسارت الروها و حشرات کامل سرخرطومي  .شدندکامل سرخرطومي یونجه 

با در نظر گرفتن اهميت داری نداشت. معنيآماری اختالف  کارب + لوفنورونفنوکسيو  لوفنورون+امامکتين بنزوات، آزادیراختين

را  آزادیراختينتوان ، ميخسارت در تيمارهای مختلفدر چين اول یونجه و نتایج درصد تلفات و درصد ویژه ه باقتصادی الروها 

 نمود. پيشنهادتری برای کنترل خسارت سرخرطومي برگ یونجه گزینه مناسب
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 مقدمه

در  (.Medicago sativa L) سطح زیر کشت یونجه

هزار هکتار بوده که توليدی  ۶50بيش از  139۶ در سالایران 

که استان  تميليون تن یونجه خشک را داشته اس 35/۶معادل 

آذربایجان غربي رتبه دوم توليد یونجه در کشور را به خود 

. این گياه (1398، آمارنامه کشاورزی) اختصاص داده است

 خاطر داشتن پروتئينه بخوراک و خوشبسيار برای احشام 

ها معدني و ویتامين(، مواد %30-20فيبر )، (%25-1۶خام )

. همچنين کشت این گياه (Babu et al., 2014) استمغذی 

، بهبود نيتروژن و مواد آلي خاک تثبيت ،خاکدر تهویه 

 نقش بسزایي دارد زراعيخاک در قالب تناوب 

(Pierzynski et al., 2005.)  است گياهي چندساله یونجه

ها برای در تامين نياز دام خشک و علوفه سبز دو صورتبه و 

شود ه مياستفادصنعت دامپروری  در لبنيات و گوشتتوليد 

 Hypera، . سرخرطومي برگ یونجه(1379، يکریم)

postica Gyll. (Col.: Curculionidae)  آفت مهم

هم الروها در بيشتر نقاط ایران و جهان است.  هاکارییونجه

های انتهایي خسارت ها و جوانهبه ساقه و هم حشرات کامل

 شوندباعث تضعيف گياه و تاخير رشد آن ميزده و 

(Blodgett and Lenssen, 2004). با این حال، خسارت 

 Pitre, 1969; Reddy etالروی است ) عمده در مرحله

al., 2016 و از بين  برگيبيهای شدید باعث آلودگي( و در

 ,Blodgett and Lenssenشود )جه مينرفتن چين اول یو

عالوه بر چين اول، تغذیه این آفت موجب کاهش  (.2004

شود های بعدی نيز ميکيفيت و مقدار محصول در چين

(Fick and Liu, 1976; Karar et al., 2017.)  در ایران

دویست هزار تن علوفه و حدود یک ميليون طور متوسط ه ب

رود که خشک در چين اول تنها به وسيله این آفت از بين مي

 استدرصد محصول یونجه  33 حدود از لحاظ اقتصادی

های مختلفي برای روش(. 1383)خانجاني و پورميرزا، 

 .پيشنهاد شده استدر مزارع مدیریت جمعيت این آفت 

 Stringer et al., 1994; Talebi) سوزاندن زمستاني

Jahromi et al., 2002) یونجه و بهاری (Schaber and 

Entz, 1988)(1385، ، چرانيدن مزارع )کمانگر و حبيبي ،

از  (Blodegett et al., 2000برداشت زودهنگام محصول )

موثر در کنترل سرخرطومي برگ یونجه نسبت بههای روش

مناسب و مطلوبي روی کدام کنترل ولي هيچ ،است

 ,.Blodegett et al) یونجه نداشته است يسرخرطوم

2000; Moradi-vajargah et al., 2013).  استفاده از

؛ کاکایي 1373و یزدی صمدی،  مظاهری لقبارقام مقاوم )

( و دشمنان طبيعي از جمله زنبورهای 1395و همکاران، 

 شکارگرها(، Flanders et al., 1994) پارازیتوئيد

( Yucel et al., 2018های بيمارگر )قارچ(، 138۶سعيدی، )

 ,.Bacillus thuringiensis (Shrestha et alو باکتری 

های کنترل سرخرطومي برگ یونجه ( از دیگر روش2018

چندان کاربردی و به تنهایي موثر بودن، با وجود که  است

 قاطع نيستند.

کنترل  های معمول درشرو ازکنترل شيميایي 

این  مدیریتبرای  تا کنونکه سرخرطومي برگ یونجه است 

 ,.Reddy et al)شود آفت در مزارع یونجه اعمال مي

 هایکشحشره، تعداد قابل توجهي از با این حال .(2016

افشان و سایر حشرات مفيد مورد استفاده برای حشرات گرده

 ,.Johansen et alمضر هستند ) مانند زنبورهای پارازیتوئيد

1983; Kingsley et al., 1993; Pitts-Singer, 2008.) 

و مخاطرات ناشي از کاربرد های زیست محيطي آلودگي

های شيميایي روی زنبورهای عسل و سایر کشوسيع آفت

-و مساله مقاومت به حشرهحشرات مفيد مانند پارازیتویيدها 

عليه  طوالني مدت آنهاکاربرد نيز از مشکالت  هاکش

 ;Pitts-Singer, 2008) ستسرخرطومي برگ یونجه ا

Reddy et al., 2016)حشرهتغيير نوع  . بنابراین، ضمن-

های در قالب برنامهنيز را  آنهاتوان ميزان مصرف مي، هاکش

 (.Reddy et al., 2016کاهش داد ) مدیریت تلفيقي آفات

به کشي است که حشره لوفنورون + امامکتين بنزوات

-عرضه مي( WG %50)پخش در آب صورت گرانول قابل 

 40امکتين بنزوآت و امدرصد  10 دو ماده موثر د و حاویشو

امکتين بنزوآت از گروه آورمکتين امن است. ودرصد لوفنور

ممانعت که سبب  استو تشدید کننده گابا در سيستم عصبي 

 بالپولکدارانالرو در خصوص ه بها و تغذیه از انقباض ماهيچه
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. لوفنورون (Ishaaya et al., 2002) شودميحساس 

(10.5% EC )کش هورموني است و مانع تشکيل یک حشره

شود ميجلد جدید حشرات حساس  درتين يک

(Merzendorfer, 2013) .از کارب + لوفنورونفنوکسي 

 30گرم در ليتر( و لوفنوران ) 75کارب )دو ماده مؤثر فنوکسي

 کارب + لوفنورونفنوکسي. تشکيل شده استگرم در ليتر( 

مبارزه با به منظور با دو نحوه اثر تماسي و گوارشي در ایران 

پروانه چوبخوار پسته به ثبت رسيده و قادر به کنترل مراحل 

ليتر در هزار  5/1 ميزان مصرف است.مختلف زندگي آفت 

د + یتياکلوپر(. 1395، نوربخش و صحرایيانآب است )ليتر 

کش سيستميک و تماسي است حشره( OD %11) دلتامترین

)عسلک حشرات مکنده  بيشترو  داردکه طيف تأثير وسيعي 

دارای قطعات دهاني ی از حشرات دو تعداپنبه و تریپس پياز( 

خوبي ه را در محصوالت زراعي ب )کرم قوزه پنبه( جونده

. استمقدار مصرف آن یک ليتر در هکتار . نمایدميکنترل 

کشي حشرهآزادیراختين (. 1395نوربخش و صحرایيان، )

به اوليه  تاثير. استروی آفات با اثرهای متفاوت سيستميک 

اختالل در فرایند انتخاب گياه ميزبان از سوی حشره  صورت

ایجاد نارسایي در حرکات لوله گوارش  ناشي ازو اثر ثانویه 

این  .دشوای ميکه موجب خاصيت ضد تغذیه استحشره 

 ،اندازی حشرهجلوگيری از تغيير جلد و پوست کش باحشره

د. شوموجب مرگ آفت قبل از پوست اندازی مي

ده، کرم سفيد ساینحشرات مکنده و  روی بيشترآزادیراختين 

 ,.Tang et al) موثر استها دها و همچنين قارچوریشه، نمات

2002.) 

ای مزرعه بررسيدر ( 1381طالبي جهرمي و همکاران )

 کشحشره در کرج، خرطومي برگ یونجهرسکنترل بهاره 

همراه با سوزاندن بقایای گياهي  50% (®)اکامت اتریمفوس

ای این آفت در همدان نيز در کنترل مزرعهد. دنرا توصيه نمو

-و استفاده از شعله بر کردنهای غيرشيميایي مانند کفروش

توصيه شده است  اتریمفوس کشافکن به جای کاربرد حشره

با این حال، کمانگر و حبيبي  (.1383، )خانجاني و پور ميرزا

بي، گياهي و وميکر کشآفت( در مقایسه تاثير چند 1385)

 اهش جمعيترا در کاتریمفوس  کشحشرهشيميایي، 

موثرتر و افزایش عملکرد علوفه سرخرطومي برگ یونجه 

 هایکشحشرهای کارایي آزمایشگاهي و مزرعه دانستند.

لوفنورون، دینوتفوران و تيامتوکسام عليه سرخرطومي برگ 

دهنده کنترل بهتر لوفنورون در حوالي اردبيل نشانیونجه 

-Moradiشيميایي بود ) هایکشحشرهنسبت به سایر 

vajargah et al., 2013 .)لوفنورون  استفاده از ،این با وجود

-اسپينوزاد، کلرانترانيلي ادر مقایسه بدر مزارع یونجه پاکستان 

تری در کنترل کارایي پایين یدافنوزپرول و متوکسي

. (Karar et al., 2017سرخرطومي برگ یونجه نشان داد )

خطر همچنين، بررسي آزمایشگاهي چند ترکيب تجاری کم

چریش نشان های بيمارگر حشرات، اسپينوزاد و بر اساس قارچ

( Entrust WP®جاری بر اساس اسپينوزاد )تداد که فراورده 

کشندگي بهتری روی الروهای سرخرطومي برگ یونجه 

 (.Reddy et al., 2016دارد )

-بهکش ای چند نوع حشرهتاثير مزرعه در این تحقيق،

چگونگي با  ترکيبي هایکشحشرهجدید و بعضي از نسبت 

روی الرو و حشرات کامل سرخرطومي برگ  تاثير متفاوت

 با کاهش های ترکيبيکشحشره. یونجه ارزیابي شده است

بروز  و استفاده از اثر ترکيبي آنها کشحشرهمقادیر هر 

ای و قاطع ضربه هایکشحشرهمقاومت ناشي از کاربرد 

-حشرهبنابراین،  .اندازندرا به تاخير ميها در جمعيتقدیمي 

 هایکشحشرهاز  ترکيبيبا  نوامکتين + لوفنورامهای کش

کارب + فنوکسي ،اندازیکننده پوستعصبي و مختل

کننده تقليد کننده هورمون جواني و مختل شامل نولوفنور

با ترکيب پایروتروئيد  دلتامترین + تياکلوپرید، اندازیپوست

با اثر آزادیراختين کش گياهي حشرهو  نيکوتينيو شبه

انتخاب شدند شيوه تاثير متفاوت ، با يزیولوژیکفگوارشي و 

الروها و حشرات کامل ماني زندهروی  تا تفاوت اثر آنها

در استان  کاهش خسارت آفتسرخرطومي برگ یونجه و 

 .توصيه شود ترترکيب مناسبه و بررسي شدآذربایجان غربي 

 

 هامواد و روش

-در مزرعه 139۶سال آزمایش در فروردین و اردیبهشت 

شرقي و  ″35 ′18 °45)ای در حوالي روستای آرنا 
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کيلومتری جاده  9شهرستان نقده واقع در  شمالي( 9″ 0′ 37°

. مزرعه مورد دشاجرا  غربي، استان آذربایجاننقده ـ اشنویه

این  .چهار ساله بودیونجه  باهکتار  یکنظر به مساحت 

تکرار  3های کامل تصادفي با آزمایش در قالب طرح بلوک

-کشبرای هر تکرار به منظور بررسي کارایي حشره شاهدو 

، تياکلوپرید + دلتامترین، لوفنورون + امامکتينهای 

در کنترل  کارب + لوفنورونفنوکسيو  آزادیراختين

ای انجام شد. ابعاد سرخرطومي برگ یونجه در شرایط مزرعه

 ها حداقلحاشيه بين بلوک ،(متر ۶×7)متر مربع  42ها بلوک

شرایط داشت و  سایر متر بود. ۶ها متر و فاصله بين بلوک 2

برداشت طبق روش رایج منطقه به صورت یکسان برای تمام 

در طول دوره آزمایش دمای  .انجام شدمناطق مورد آزمایش 

 70 ± 15، رطوبت نسبي C4 ± 7˚و شب  C5 ± 18˚روز 

ساعت تاریکي  10 ساعت روشنایي 14درصد و دوره نوری 

 بود.

 مورد ارزیابی هایکشحشره

های های مورد ارزیابي در این تحقيق و غلظتکشحشره

توصيه شده آنها عليه آفت مذکور با توجه به برچسب این 

 :شدبه صورت زیر استفاده  هاکشحشره

 (WG 50% ®Proclaim fit) لوفنورون + امامکتينـ 1

گرم در  200) گرم در هکتار 100: سوئيسشرکت سينجنتا، 

 هزار ليتر آب(

 (EC 10.5% ®Lufox)فنوکسي کارب + لوفنورون ـ 2

ليتر در هزار  3) ليتر در هکتار 5/1: سوئيس، شرکت سينجنتا

 ليتر آب(

ساخت  (Proteus® 11% OD)تياکلوپرید + دلتامترین ـ 3

ليتر در هزار ليتر  2) هکتار ليتر در 1: ، نيوزیلندشرکت بایر

 آب(

ساخت شرکت  (NeemAzal® 1% ECآزادیراختين )ـ 4

ليتر در هزار ليتر  3)ليتر در هکتار  5/1: ام، آلمان –تریفوليو 

 آب(

برای شاهد در نظر گرفته شد و با حجم یکسان با تيمارها آب 

 گياهان پاشيده شد.روی 

 بردارینمونهروش 

برداری از جمعيت انجام نمونهور ظدر این تحقيق به من

قبل و به فواصل معيني بعد از  سرخرطومي برگ یونجه

( به Hilburn, 1985از کادرهای مربعي شکل ) سمپاشي،

متری استفاده شد. به این ترتيب که در هر سانتي 20×20ابعاد 

های مورد نظر، برداری با حرکت در قطعهنوبت نمونه

های تصادفي در قسمتکادرهای مربعي شکل به صورت 

ها انداخته، سپس محتویات درون هر کادر با مختلف قطعه

-ها و جوانه)با قطع کردن قسمت باالیي ساقه شد احتياط چيده

های شاداب یونجه که محل استقرار الروها و حشرات کامل 

هر کادر روی یک موجود در های ساقهباشند(. آفت مي

و تعداد الروها شد تکان داده درون سيني صفحه سفيد 

د. در مورد حشرات کامل نيز این کار ششمارش و یاداشت 

برداری در ساعات با احتياط بيشتری صورت پذیرفت. نمونه

و الروها در موقع تغذیه نيمه گرم و آفتابي روزهای بهاری 

صورت ها و جوانه انتهایي یونجه برگاز حشرات کامل 

تعداد  ،ارت دیدههای خسبرای برآورد خسارت برگ .گرفت

داخل در  به طور تصادفي و با استفاده از کادرشاخه یونجه  10

هر بلوک انتخاب و تعداد برگ سالم و خورده شده شمارش 

سمپاشي )یک نوبت  از برداری یک روز قبلنمونه شدند.

ساعت، یک هفته  72، 48، 24الرو یک نوبت حشره کامل( و 

الروها و  تعداد تعيينبه منظور روز بعد از سمپاشي  15و 

انجام  های سالمبرگو  سرخرطوميزنده حشرات کامل 

 گرفت.

 سمپاشیروش 

قطعه زمين هر کدام به مساحت  20سمپاشي،  ياتعملدر 

به نحوی  ،متر مربع به طور تصادفي در مزرعه انتخاب شد 42

و شاهد مورد آزمایش  هایکشحشرهیک از  هرتاثير که 

 139۶در فروردین ماه سال  .شد بررسيقطعه زمين  چهارروی 

 اول سمپاشي ،متر رسيدسانتي 25که ارتفاع یونجه به زماني

مورد نظر هریک  هایکشحشرهانجام گرفت.  عليه الروها

-حشرههای شده روی برچسب قوطي غلظت توصيهمطابق 

 ضمن( یليتر 20پشتي کتابي )، توسط سمپاش هاکش

ای دایرهنيمحرکت  مسيربا  رو به جلو و یکنواخت حرکت

 .پاشيده شدند کشحشرههای مورد نظر برای هر به قطعهنازل 
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از برداری نمونه پاشي شدند.قطعات شاهد به مقدار مشابه آب

 سمپاشيیک روز قبل از سرخرطومي برگ یونجه، الروهای 

روز بعد از سمپاشي انجام پذیرفت. در هر  15و  7، 3 ،2، 1و 

 کادر داخل یونجههای ساقه ، در مزرعه برداریبار نمونه

روی یک صفحه سفيد تکان داده شد و تعداد  ،لمربعي شک

 الروهای زنده روی هر ساقه شمارش و ثبت شد.

زماني که حشرات کامل  139۶در اردیبهشت ماه سال 

همانند دوم سمپاشي  ،ظاهر شدندسرخرطومي برگ یونجه 

ی به نحو، انجام شدمتر مربعي  42قطعه  20در سمپاشي اول 

روی و شاهد مورد آزمایش  هایکشحشرهیک از  هراثر که 

نند ماها بردارینمونهزمان و روش شد.  بررسيقطعه زمين  4

و تعداد حشرات کامل زنده روی  سرخرطومي بود الروهای

ها طبق روش خسارت برگ و هر ساقه شمارش و ثبت شد

 .شدبررسي ذکر شده 

 هاتجزیه و تحلیل داده

یک روز قبل از  زنده و حشرات کامل شمارش الروها

صورت  سمپاشيروز پس از  15و  7، 3،2، 1و  سمپاشي

 –ها با فرمول هندرسون کشت. درصد کارایي حشرهفگر

ت وها و حشراالرماني زندهبر اساس  در هر مورد و تيلتون

 Henderson andمحاسبه شد )کامل در شاهد تصحيح و 

Tilton, 1955.) زیر در رابطه ،Ta ر تعداد الروهای زنده د

 Caو  Cbقطعات تيمار به ترتيب قبل و بعد از سمپاشي و 

از  قبل و بعدبه ترتيب شاهد تعداد الروهای زنده در قطعات 

 پاشي صورت گرفت.آب

1
Ta Cb

Tb Ca

 
    

 درصد تلفات

 ( و بعدCbهای سالم قبل )با شمارش برگهمچنين، 

(Ca) ( از پاشش آب در شاهد و قبلTb و بعد )(Ta از )

درصد از همين رابطه برای محاسبه سمپاشي در قطعات تيمار 

های درصد داده استفاده شد.خسارت الروها و حشرات کامل 

تلفات از طریق تبدیل زاویه نرمال شده و مورد تجزیه 

فاکتوریل در قالب طرح  ونواریانس قرار گرفتند. آزم

 چهارکش( در کامل تصادفي با چهار تيمار )حشرههای بلوک

تيمار الرو و حشرات  برداری پس ازتکرار در پنج نوبت نمونه

-محاسبات آماری با استفاده از نرمتمام کامل صورت گرفت. 

انجام  Ms Excel 2019و رسم نمودارها با  SPSS 22افزار 

 Tukeyپذیرفت. مقایسه ميانگين تيمارها با استفاده از آزمون 

 در سطح آماری یک درصد صورت گرفت.

 

 نتایج

 یهاالرو روی هاکشحشره درصد کارایی

 یونجهبرگ  سرخرطومی

های مورد کشحشرهنتایج تجزیه واریانس نشان داد که 

داری روی تاثير معني (57,3F=  17/102؛ p > 100/0استفاده )

این تاثير و داشت یونجه جمعيت الروی سرخرطومي  تلفات

=  43/108؛ p > 001/0)برداری های مختلف نمونهزمان در

57,4F های کرت .متفاوت بودنيز  هاکشحشره( پس از تيمار

 24/11؛ p > 071/0روی تيمارها نداشتند ) آزمایشي تاثيری

 =57,3F.)  با استفاده از آزمون نتایج مقایسه ميانگين تيمارها

در روز اول پس از سمپاشي،  توکي مشخص کرد که

کشندگي بيشتری نسبت به سایر  تياکلوپرید + دلتامترین

کارب + فنوکسيو آزادیراختين داشت و  هاکشحشره

لوفنورون ماني الروها نداشتند. تاثير تاثيری در زنده لوفنورون

به طور و هفتم پس از تيمار سوم  هایدر روز + امامکتين

پانزده روز پس از . بود هاکشحشرهداری بيشتر از بقيه معني

-فنوکسيو  لوفنورون + امامکتين هایکشحشرهسمپاشي 

به نسبت تلفات درصد  95با بيش از  کارب + لوفنورون

 ند.الروها داشتروی دیگر کشندگي بيشتری  هایکشحشره

با  تياکلوپرید + دلتامترینو آزادیراختين در همين زمان، 

 در درجه بعدی قرار داشتنددرصد تلفات در الروها  82حدود 

 (.1)شکل 
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در روزهای مختلف پس از   Hypera posticaدرصد تلفات )تصحيح شده( الروهای سرخرطومي برگ یونجه  - 1شکل 

 دار است )آزمون توکي،دهنده عدم وجود اختالف آماری معنيکش. حروف مشابه در هر روز نشانسمپاشي با چند حشره

 p < 0.01.) 
Figure 1. Percent mortality (corrected) of alfalfa weevil Hypera postica larvae after varying days of 

treatment with some insecticides Similar letters in each day show no statistically significant 

differences (Tukey HSD, p < 0.01). 

 

 
در روزهای مختلف پس از  Hypera posticaصحيح شده( الروهای سرخرطومي برگ یونجه درصد خسارت )ت - 2شکل 

 دار است )آزمون توکي،دهنده عدم وجود اختالف آماری معنيکش. حروف مشابه در هر روز نشانسمپاشي با چند حشره

 p < 0.01.) 
Figure 2. Percent damage (corrected) of alfalfa weevil Hypera postica larvae after varying days of 

treatment with some insecticides Similar letters in each day show no statistically significant 

differences (Tukey HSD, p < 0.01). 
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الروهای  خسارت روی هاکشحشره درصد کارایی

 یونجهبرگ در سرخرطومی 

 الروها درصد خسارتبر اساس نتایج تجزیه واریانس، 

 > 0001/0کش )تحت تاثير نوع حشره های یونجهروی برگ

p 75,3=  15/8۶؛F هاکشحشرهس از تيمار پ( و زمان 

(1000/0 < p 75,4=  03/142؛F )ولي اثر بلوکقرار گرفت ، 

=  98/17؛ p < 032/0دار نبود )معنيهای آزمایشي( )کرت

75,3F.)  آزمون توکي برای مقایسه ميانگين درصد نتایج

ز م پس اهفتها نشان داد که در روزهای اول تا برگخسارت 

 ،یاز نظر آمارآزادیراختين های تيمار شده با کرتسمپاشي 

مل تری نسبت به سایر تيمارها متحدرصد خسارت برگي پایين

داری با از این نظر اختالف آماری معني شدند، هر چند

ان گياهدر روز پانزدهم مشاهده نشد.  لوفنورون + امامکتين

جه با بدون اختالف آماری قابل توآزادیراختين تيمار شده با 

در  ،لوفنورون + امامکتينو  فنوکسي کارب + لوفنورون

الروهای  متحمل خسارتدرصد  30کمتر از مقایسه با شاهد 

 .(2)شکل ها بودند به برگ سرخرطومي

 حشرات کامل روی هاکشحشره درصد کارایی

 برگ یونجه سرخرطومی

های مورد کشبين حشره داریاختالف آماری معني

از نظر تاثير روی ( 57,3F=  38/۶7؛ p > 0032/0) استفاده

بر اساس حشرات کامل سرخرطومي برگ یونجه  مانيزنده

-از نظر تاثير حشره وجود داشت.ها دادهنتایج تجزیه واریانس 

داری معنيبرداری نيز اختالف طول مدت نمونهها در کش

با  (.75,4F=  2۶/93؛ p > 2800/0بين تيمارها وجود داشت )

نداشتند  داریتفاوت معنيهای آزمایشي این حال، کرت

(078/0 < p 57,3=  47/۶؛F).  حشرات تلفات بيشترین درصد

روزهای ابتدایي پس از تيمار بوسيله  درکامل سرخرطومي 

در روزهای هفتم و پانزدهم ایجاد شد.  تياکلوپرید + دلتامترین

بيشترین تاثير را  کارب + لوفنورونفنوکسي، پس از سمپاشي

نشان داد، هر  ماني حشرات کامل سرخرطومي یونجهدر زنده

و  لوفنورون + امامکتينداری با چند اختالف آماری معني

 (.3نداشت )شکل آزادیراختين 

 

 
در روزهای مختلف پس از   Hypera posticaدرصد تلفات )تصحيح شده( حشرات کامل سرخرطومي برگ یونجه  - 3شکل 

 دار است )آزمون توکي،دهنده عدم وجود اختالف آماری معنيکش. حروف مشابه در هر روز نشانسمپاشي با چند حشره

 p < 0.01.) 
Figure 3. Percent mortality (corrected) of alfalfa weevil Hypera postica adults after varying days of 

treatment with some insecticides Similar letters in each day show no statistically significant 

differences (Tukey HSD, p < 0.01). 
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حشرات  درصد خسارتروی  هاکشحشرهتاثیر 

 برگ یونجهدر کامل سرخرطومی 

های درصد خسارت حشرات کامل دادهتجزیه واریانس 

تيمار دار بين نشان دهنده اختالف معني های یونجهروی برگ

 (57,3F=  54/38؛ p > 0071/0) ورد استفادههای مکشحشره

=  43/48؛ p > 005۶/0برداری )نمونه مختلف هایزمانو 

57,4F) اما اثر آماری قابل توجهي در رابطه با . تيمارها بود

نتيجه  (.57,3F=  80/5؛ p > 1107/0) نشدها مشاهده بلوک

های برگ درصدش افزایمقایسه ميانگين تيمارها حاکي از 

-حشرهبرداری در تمام تيمارهای با گذشت زمان نمونه سالم

اول تا هفتم پس از کش در مقایسه با شاهد بود. در روزهای 

بدون وجود آزادیراختين های تيمار شده با سمپاشي، کرت

خسارت  لوفنورون + امامکتينتيمارهای دار با اختالف معني

روند کم و بيش مشابهي کمتری نسبت به شاهد متحمل شدند. 

، آزادیراختينبا واحدهای تيمار شده در در روز پانزدهم 

مشاهده  کارب + لوفنورونفنوکسيو  لوفنورون + امامکتين

 (.4)شکل شد 

 

 
در روزهای مختلف پس از   Hypera posticaدرصد خسارت )تصحيح شده( حشرات کامل سرخرطومي برگ یونجه  - 4شکل 

 دار است )آزمون توکي،دهنده عدم وجود اختالف آماری معنيکش. حروف مشابه در هر روز نشانسمپاشي با چند حشره

 p < 0.01.) 
Figure 4. Percent damage (corrected) of alfalfa weevil Hypera postica adults after varying days of 

treatment with some insecticides Similar letters in each day show no statistically significant 

differences (Tukey HSD, p < 0.01). 

 

 بحث

ایج حاصل از این تحقيق نشان داد که الروهای نت

سرخرطومي برگ یونجه در روز نخست پس از سمپاشي 

 کشحشرهدر مواجهه با ترتيب ه را بتلفات بيشتری 

دو و  داشتند لوفنورون + امامکتينو  تياکلوپرید + دلتامترین

هيچ  کارب + لوفنورونفنوکسيو آزادیراختين  کشحشره

رسد که علت تاثير تلفاتي در این روز نداشتند. به نظر مي

نيکوتيني وجود دو ترکيب شبه تياکلوپرید + دلتامترینسریع 

جدید )تياکلوپرید( و پایروتروئيد )دلتامترین( با تاثير سریع 

کارب + فنوکسيکند روی الروها باشد و علت تاثير 

نده رشد با تاثير کنوجود دو ترکيب مختلناشي از  لوفنورون

کشندگي تاثير  قبلي باشد. هایکشحشرهکندتر نسبت به 

 ،تدریج از روز دوم شروع شده ب کارب + لوفنورونفنوکسي

لوفنورون + به طور قابل توجهي کمتر از اثر ولي تا روز هفتم 

-اختالف آماری معني روز پس از تيمار 15اما بود. امامکتين 

روی الروهای سرخرطومي مشاهده آنها  داری در کشندگي
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وجود لوفنورون + امامکتين تر دليل تاثير کشندگي سریعنشد. 

های عصبي انتقال پيامکنندگي با تاثير مختلبنزوات امامکتين 

 هاکشحشرهدر مورد تاثير . (1397)اشتری و همکاران،  است

روی حشرات کامل نيز روند کم و بيش مشابهي ثبت شد. 

 کارب + لوفنورونفنوکسيو لوفنورون + امامکتين کشندگي 

و در این مدت بيشترین تاثير شد از روز دوم سمپاشي مشاهده 

برعکس، در بود.  تياکلوپرید + دلتامترینکشندگي مربوط به 

روز در ماني حشرات کامل برداری از زندهپایان نمونه

در مقایسه با دو ترکيب  تياکلوپرید + دلتامترینپانزدهم، 

حاوی لوفنورون تلفات کمتری روی حشرات کامل داشت. 

-حشرهتفاوت آماری قابل توجهي با این آزادیراختين اما 

آزادیراختين یيد تاثير مناسب در تا .(3)شکل  نداشت هاکش

روی سرخرطومي یونجه، در تحقيقي عصاره گياهي چریش 

(Azadirachta indica در مقایسه با ) عصاره خرزهره و

 درصد 33/73) در الروها اوکاليپتوس مرگ و مير بيشتری

روز(  8درصد پس از  ۶۶/9۶)حشرات کامل و ( روز 4پس از 

 Neima andسرخرطومي برگ یونجه ایجاد کرد )

Mustafa, 2016،ردی و همکاران ) (. با این حالReddy 

et al., 2016 بيولوژیک ( با استفاده از چند ترکيب با منشا

-Azaآزادیراختين )گيری کردند که فرموالسيوني از نتيجه

®Direct ویژه ه ب( سميت متوسطي نسبت به سایر ترکيبات

روی الروهای سن دوم سرخرطومي ( Entrust®د )ااسپينوس

مرادی واجارگاه و همکاران  ،همچنينبرگ یونجه دارد. 

(Moradi-vajargah et al., 2013 با ارزیابي )

دینوتفوران،  کشای سه حشرهآزمایشگاهي و مزرعه

تيامتوکسام و لوفنورون روی الروهای سن دوم و حشرات 

کامل سرخرطومي برگ یونجه، به این نتيجه رسيدند که 

کش دیگر تاثير حشرهلوفنورون در مقایسه با دو  کشحشره

در تحقيق حاضر  کشندگي بهتری داشت و قابل توصيه بود.

ویژه ه کش حاوی لوفنورون بنيز تاثير مطلوب ترکيبات حشره

چند روز پس از سمپاشي روی تلفات الروها و حشرات کامل 

کرار و ای مزرعههای بررسيبا این حال،  مشهود بود.

( نشان داد که لوفنورون Karar et al., 2017همکاران )

سميت  بيفنترینامکتين بنزوات و امد، ااسپينوسنسبت به 

در تحقيق  داشت.روی سرخرطومي برگ یونجه کمتری 

با نام تجاری ) امکتينام همراهکش لوفنورون حاضر، حشره

با نام کارب )و همراه با فنوکسي( لوفنورون + امامکتين

روی مراحل الرو و حشره کامل ( ®تجاری لوفوکس

 .مطلوبي نشان دادندتاثير کشندگي سرخرطومي 

درصد کش روی کاهش کاربرد حشرهاز نظر تاثير 

یونجه تا کنون تحقيق  یهاروی برگخسارت سرخرطومي 

دهنده تحقيق حاضر نشاننتایج  جامعي صورت نگرفته است.

های برگميزان خسارت الروها روی قابل توجه کاهش 

مورد استفاده در این  هایکشحشرهیونجه با استفاده از تمام 

. در فاصله یک روز پس از (4و  3های )شکل تحقيق بود

های تيمار شده با سمپاشي خسارت الروی در کرت

به بيش از پنجاه درصد لوفنورون + امامکتين و آزادیراختين 

برداری در . در پایان نمونهیافت ششاهد کاهدر مقایسه با 

بدون اختالف آزادیراختين گياهان تيمار شده با در ، 15روز 

و لوفنورون + امامکتين کش با دو ترکيب حشرهدار معني

 25ها به حدود برگخسارت  فنوکسي کارب + لوفنورون

در تيمار گياهان عليه حشرات درصد شاهد کاهش یافت. 

 تياکلوپرید + دلتامترینغير از  روز 15پس از  کامل نيز

کش مشاهده نشد و ميزان اختالفي بين سایر تيمارهای حشره

با  درصد تقليل یافت. 10به کمتر از خسارت به محصول 

تيمار برداری در تر در پایان نمونهدر صد تلفات پایينوجود 

و لوفنورون + امامکتين نسبت به آزادیراختين  کشحشره

های ، درصد خسارت به برگکارب + لوفنورونفنوکسي

دهنده نشانتواند ميیونجه در آنها یکسان بود. این امر 

 باشدآزادیراختين  کشحشرهخصوصيت بازدارندگي تغذیه 

(Tang et al., 2002)،ماني باالتر الروها، که با وجود زنده

 یابد.خسارت آنها کاهش مي

به طور نظر به اینکه خسارت سرخرطرمي برگ یونجه 

در چين اول محصول است و در و به الروها  طمربوعمده 

مشاهدات ميداني در این بررسي نيز مشهود بود، بنابراین برای 

ضمن توجه به تغييرات جمعيتي تر، کاربردیگيری نتيجه

بهتر است نوسان جمعيت الروها و ميزان حشرات کامل، 

در نظر گرفتن  ضمنمدنظر قرار گيرد. خسارت آنها بيشتر 
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ویژه کاهش درصد خسارت ه درصد مرگ و مير الروی و ب

تاثير سموم استفاده ، که هدف اصلي در کنترل آفت است

سرخرطومي برگ شده در این تحقيق روی دشمنان طبيعي 

های دیگر بررسي هنوز مشخص نيست و باید در تحقيق یونجه

لوفنورون +  نامطلوبهایي مبني بر تاثير گزارششود. 

فنوکسي کارب + ، (1397)اشتری و همکاران، امامکتين 

تياکلوپرید +  ( وHooshmandi et al., 2015) لوفنورون

روی برخي از  (Jarrahi and Safavi, 2016) دلتامترین

ترکيب ها، طبق بعضي از بررسي دشمنان طبيعي وجود دارد.

تجاری آزادیراختين تاثير نامطلوب چنداني روی خصوصيات 

شکارگرها و حشرات کامل و کارایي جستجوگری زیستي 

 ;El-Wakeil et al., 2006) نداشته است پارازیتوئيدها

Jarrahi and Safavi; 2016.) توان در حال حاضر، مي

آزادیراختين را برای کنترل سرخرطومي برگ یونجه توصيه 

اما تاثير سموم مورد استفاده در این تحقيق باید روی . نمود

باالیي در مزارع ها )که جمعيت افشانگردهدشمنان طبيعي و 

یونجه دارند( و سایر آفات در مزارع یونجه مطالعه شده و 

 توصيه نهایي صورت گيرد.

 

 سپاسگزاری

با حمایت مالي دانشگاه اروميه انجام شده است این مقاله 

شود.که بدین وسيله قدرداني مي
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Abstract 

Alfalfa weevil, Hypera postica Gyllenhal is the most important pest of alfalfa fields in Iran. Main 

damage is related to larvae by feeding on plant leaves especially on first cutting. In this study, mortality 

of alfalfa weevil larvae and adults and damage reduction on plant leaves were assessed by using the 

recommended concentrations of some combinatory and botanical insecticides including lufenuron+ 

emamectin benzoate (Proclaim fit®), lufenuron+fenoxycarb (Lufox®), thiacloprid+deltamethrin 

(Proteus®), and azadirachtin (Neem-Azal®). Numerous observations were made on the mortality of 

insect larvae and adults and also the number of damaged (eaten) leaves of plants on one day before 

spraying (control) and 1, 3, 7, and 15 days after spraying. A factorial experiment with RCB design was 

adopted with three replications in Nagadeh suburbs in the spring 2018. Results showed that there was 

a significant difference in efficacy of used insecticides with control. lufenuron+emamectin benzoate 

and lufenuron+fenoxycarb had higher lethality on larvae with more than 95% after 15 days of treatment. 

Lufenuron+fenoxycarb along with lufenuron+emamectin benzoate and azadirachtin imposed more 

mortality adult alfalfa weevils. There were no statistically significant differences on the percent 

damages of larvae and adults among azadirachtin, lufenuron+emamectin benzoate and 

lufenuron+fenoxycarb treatments after 15 days. Considering the economic importance of weevil larvae 

especially in the first cut and the results of mortality and damage percent in different treatments, 

azadirachtin can be recommended as the most appropriate option in damage control of alfalfa weevil. 
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